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c Jiří Kosek

Referenční příručka HTML 3.2

Struktura stránky

Fyzické styly písma

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> . . . název stránky . . . </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
...
vlastní text stránky
...
</BODY>
</HTML>

<TT>...</TT>
<I>...</I>
<B>...</B>
<U>...</U>
<STRIKE>...</STRIKE>
<BIG>...</BIG>
<SMALL>...</SMALL>
<SUB>...</SUB>
<SUP>...</SUP>
<FONT>...</FONT>
COLOR
SIZE

Atributy elementu <BODY>
BGCOLOR
TEXT
LINK

ALINK

VLINK

BACKGROUND

barva pozadí ("#ččzzmm"
nebo název barvy)
barva textu ("#ččzzmm"
nebo název barvy)
barva neprozkoumaného
odkazu ("#ččzzmm" nebo
název barvy)
barva vybraného odkazu
("#ččzzmm" nebo název
barvy)
barva navštíveného odkazu
("#ččzzmm" nebo název
barvy)
jméno obrázku, který se
použije jako pozadí

<BASEFONT SIZE=n>

Formátování textu
<P>
ALIGN
<BR>
CLEAR

<CENTER>...</CENTER>
<HR>
ALIGN
NOSHADE
SIZE
WIDTH

Záhlaví dokumentu
<TITLE>...</TITLE>
<BASE HREF="URL">
<ISINDEX>
<META>
HTTP-EQUIV

NAME

CONTENT
<LINK>
<STYLE>...</STYLE>
<SCRIPT>...</SCRIPT>

titulek (název) dokumentu
základní URL dokumentu
dokument slouží k zadání
klíčových slov
metainformace
o dokumentu
název položky z hlavičky
HTTP pro přenos
metainformace
jméno metainformace
(pokud není použito
HTTP-EQUIV)
hodnota metainformace
definování vazeb na další
dokumenty
rezervováno pro budoucí
použití stylů
rezervováno pro budoucí
použití skriptů

<EM>...</EM>
<STRONG>...</STRONG>
<DFN>...</DFN>
<CODE>...</CODE>
<SAMP>...</SAMP>
<KBD>...</KBD>
<VAR>...</VAR>
<CITE>...</CITE>

zvýraznění
silné zvýraznění
definice
ukázka kódu programu
ukázka výstupu programu
vstup z klávesnice
proměnná nebo argument
programu
citace nebo odkaz na další
zdroje

nový odstavec
způsob zarovnání (LEFT,
RIGHT, CENTER)
nový řádek
vynechání místa až skončí
obrázky (LEFT, RIGHT,
ALL, NONE)
centrovaný text
horizontální čára
způsob zarovnání (LEFT,
RIGHT, CENTER)
čára je bez 3Dďstínového
efektu
výška v pixelech
délka v pixelech nebo
v procentech

Strukturování dokumentu
<Hn>...</Hn>
ALIGN
<DIV>...</DIV>
ALIGN
<BLOCKQUOTE>...</
/BLOCKQUOTE>
<ADDRESS>...</ADDRESS>
<PRE>...</PRE>
WIDTH

nadpis úrovně n (1–6)
způsob zarovnání (LEFT,
RIGHT, CENTER)
označení související části
dokumentu
způsob zarovnání (LEFT,
RIGHT, CENTER)
delší citace
adresa autora dokumentu
předformátovaný text
délka nejdelší řádky v
<PRE>

Seznamy
<UL>...</UL>
TYPE
COMPACT
<OL>...</OL>
TYPE

Logické styly písma

neproporcionální písmo
(psací stroj)
kurzíva
tučné
podtržené
přeškrtnuté
velké
malé
dolní index
horní index
definice velikosti a/nebo
barvy písma
barva ("#ččzzmm" nebo
název barvy)
1–7 absolutní velikost; +n
(−n) relativní zvětšení
(zmenšení)
základní velikost písma
(n = 1..7)

START
COMPACT
<LI>
TYPE
VALUE

seznam s odrážkami
tvar odrážek (DISC,
SQUARE, CIRCLE)
zhuštěný tvar seznamu
číslovaný seznam
způsob číslování: 1 –
arabské číslice, a – malá
písmena, A – velká
písmena, i – malé římské
číslice, I – velé římské
číslice
počáteční hodnota odrážky
zhuštěný tvar seznamu
položka seznamu
stejné jako u <UL> nebo
<OL>
hodnota číslice v odrážce
pro položku číslovaného
seznamu
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<DL>...</DL>
COMPACT
<DT>
<DD>
<DIR> a <MENU>

www.kosek.cz

seznam definic
zhuštěný tvar seznamu
definovaný pojem
text definice
podobné jako <UL>

ROWSPAN
COLSPAN
NOWRAP
WIDTH
HEIGHT

Odkazy
<A HREF="URL">
<A NAME="návěstí">

TITLE
REL
REV

odkaz na určité URL
definice návěstí; odkazuje
se na něj připojením
#návěstí za URL
dokumentu, který návěstí
obsahuje
název odkazu
typ vztahu
reverzní typ vztahu

Názvy barev
aqua
black
blue
fuchsia
gray
green
lime
maroon
navy
olive
purple
red
silver
teal
white
yellow

Obrázky
<IMG SRC="URL">
ALIGN

ALT
WIDTH
HEIGHT
BORDER
HSPACE
VSPACE
ISMAP
USEMAP="#jméno"

<MAP
NAME="jméno">...</MAP>

<AREA>
SHAPE
COORDS
HREF
NOHREF
ALT

zařazení obrázku do textu
způsob zarovnání (TOP,
MIDDLE, BOTTOM, LEFT,
RIGHT)
text pro znakové prohlížeče
šířka
výška
šířka rámečku
velikost horizontálního
odsazení
velikost vertikálního
odsazení
obrázek je klikací mapa
obsluhovaná serverem
odkaz na definici citlivých
ploch obrázku, který je
obsluhován prohlížečem
definice citlivých ploch
klientské klikací mapy;
citlivé plochy jsou
definovány pomocí
elementu <AREA>
definice citlivé oblasti
tvar oblasti (RECT,
CIRCLE, POLY)
souřadnice určující zadaný
geometrický útvar
URL odkazu
citlivá plocha není
odkazem
text pro znakové prohlížeče

CELLPADDING
WIDTH
ALIGN

<CAPTION>...</CAPTION>
ALIGN
<TR>
<TH>
<TD>
ALIGN
VALIGN

tabulka
velikost rámečku
mezera mezi buňkami
tabulky
mezera mezi rámečkem a
obsahem buňky
šířka tabulky
způsob obtékání tabulky
textem (LEFT, RIGHT)
nebo umístění tabulky
doprostřed (CENTER)
nadpis tabulky
umístění nadpisu tabulky
(TOP, BOTTOM)
zahajuje řádek
buňka záhlaví tabulky
buňka tabulky
vodorovné zarovnání
(LEFT, RIGHT, CENTER)
svislé zarovnání (TOP,
MIDDLE, BOTTOM)

jasná tmavozelená
černá
modrá
anilínová červeň
šedivá
zelená
citrónově zelená
kaštanová
tmavá modř
olivová
purpurová
červená
stříbrná
tmavá modrozelená
bílá
žlutá

Vybrané entity
&lt;
&gt;
&amp;
&quot;
&nbsp;
&shy;
&copy;
&iexcl;
&cent;
&pound;
&curren;
&yen;
&brvbar;
&sect;
&uml;
&ordf;
&laquo;
&not;
&reg;
&macr;
&deg;
&plusmn;
&sup2;
&sup3;
&acute;
&micro;
&para;
&middot;
&cedil;
&sup1;
&ordm;
&raquo;
&frac14;
&frac12;
&frac34;
&iquest;
&times;
&divide;

Tabulky
<TABLE>...</TABLE>
BORDER
CELLSPACING

buňka přes zadaný počet
řádků
buňka přes zadaný počet
sloupců
text buňky se nebude
zalamovat
šířka buňky
výška buňky

<
>
&
"
nedělitelná mezera
rozdělitelný spojovník
c
¡
/
c
$
obecná měna
=
Y
§
¨
a

«
¬
R

¯
◦

±
2
3

´
µ
¶
·
¸
1
o

»
1

/4
/2
3/
4
1

¿
×
÷

Komentáře
<!-- . . . Tak tohle je
komentář. . . -->
Přehled neobsahuje prvky pro práci s formuláři a applety.
Poslední modifikace: 22-09-1997

